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                                           OBEC SLATINA 
                                           Slatina 50 
                                           410 02 Slatina 

 
                                                                                                        Ve Slatině, dne: 25.6.2015 

 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

Na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku, zadaná mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách. 

 

„Nákup kompostérů“ 
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí 

Fondu soudržnosti Evropské unie 
www.opzp.cz 

 
Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/15.26964 

Akceptační číslo: 15238584 

Zadávací podmínky veřejné zakázky 

1. Název veřejné zakázky: 

„Nákup kompostérů“ 

2. Identifikační údaje: 

Název zadavatele:   Obec Slatina 

Sídlo:   Slatina 50, 410 02 Lovosice 

IČ:   00264377 

DIČ:   není plátcem DPH 

Statutární zástupce:   Ing. Dana Stránská, starostka obce 

Telefon:   607 979 809 

e-mail:   info@slatina-lt.cz 

 
3. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka (pořízení) nádob – domácích kompostérů 

na kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností občanů 

obce Slatina. 

150 ks kompostérů o objemu 800 l  

 

http://www.opzp.cz/
mailto:info@slatina-lt.cz
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Kód CPV: 39234000-1 Kompostovače 

Dodané kompostéry musí být nové, kompletní, plně funkční a musí splňovat veškeré 

požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem. 

 
4. Termín dodání: 

Dodávka bude realizována v jedné etapě. 150 ks kompostérů bude dodáno do 45 dnů od 

účinnosti kupní smlouvy.  

 

5. Místo dodání: 
Budova obecního úřadu Obce Slatina, Slatina 50, 410 02 Lovosice. 

 

6. Předpokládaná cena předmětu plnění je 250 000 Kč bez DPH. 
 

7. Kritéria pro hodnocení nabídky: 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 

včetně DPH, která bude zpracována: cena bez DPH, DPH a cena celkem. 

Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky – 

dodávkou, dopravou, označením logem poskytovatele, apod.. 

Při hodnocení nabídky je rozhodná její cena včetně daně z přidané hodnoty. Zadavatel 

nepřipouští variantní nabídky. 

 

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů: 

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů – tyto prokáže dodavatel, který 

předloží: 
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo 
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 
- Seznam minimálně 2 dodávek obdobného charakteru provedených dodavatelem za 

poslední 3 roky a osvědčení objednatel o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
dodávek; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo dodávky a musí 
obsahovat údaj o tom, zda byla tato dodávka provedena řádně a odborně. Za 
významné považuje zadavatel takové dodávky, které byly obdobné k této části 
předmětu veřejné zakázky, přičemž každá z těchto dodávek musí být v objemu 
minimálně 250.000 Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené 
v každé takové referenční zakázce. 

Doklady mohou být předloženy v kopii bez ověření. Zadavatel může vyžádat předložení 

originálů těchto dokladů. 
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9. Další podmínky zadavatele: 

9.1 Bližší podmínky nutné pro zpracování nabídky obsahuje Zadávací dokumentace. 

Kompletní Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel na úřední desce obce Slatina: 

http://www.slatina-lt.cz/uredni_deska.html 

9.2 Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou 

doplněny úředním překladem do českého jazyka (a bude podepsána oprávněnou osobou 

uchazeče. 

9.3 Zálohy nejsou přípustné. 

9.4 Uchazeč poskytne záruku na dodávku v délce 24 měsíců. Životnost kompostérů musí být 

minimálně 5 let, životnost je požadována s ohledem na dobu udržitelnosti projektu OPŽP.  

9.5 Zadavatel si vyhrazuje právo smlouvu s uchazečem neuzavřít. 

 

10. Lhůta a místo podání nabídek: 

Cenovou nabídku doručte pouze poštou, doporučeně na adresu: Obec Slatina, Slatina 50, 

410 02  Lovosice nejpozději do 21.7.2015 do 15,00 hodin zřetelně označenou nápisem: 

NABÍDKA – „NÁKUP KOMPOSTÉRŮ“ PRO OBEC SLATINA  – NEOTVÍRAT 

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku 

v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo. 

 

                                                                                                                    Ing. Dana Stránská 

                                                                                                                             starostka obce Slatina 

Přílohy: 

1. Zadávací dokumentace 

2. Krycí list 

3. Návrh kupní smlouvy 

4. Technická specifikace 

5. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

6. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

http://www.slatina-lt.cz/uredni_deska.html

